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1. Indicações de segurança 

Caixa de eletrômetro com entrada de tensão de 
extremamente alta resistência de ômio com risco 
de sobre tensão! 

 Não ultrapassar o valor máximo da tensão de 
entrada de ± 8 V! 

 Eventualmente ligar com antecipação os 
componentes que limitam a tensão! 

 
 

2. Descrição 

Conversor de impedância com resistência 
extremamente alta de entrada para a medição 
das menores cargas e das menores correntes. 

Aplicável em associação ao 3B NETlogTM para a 
medição manual ou para a captura de valores de 
medição com o 3B NETlabTM. 

Reconhecimento automático da caixa de sensor 
no 3B NETlogTM. 

 
 

3. Fornecimento 

1 Caixa de eletrômetro 

1 cabo de conexão miniDIN de 8 pinos, 
comprimento de 600 mm 

1 Instrução de operação  

4. Dados técnicos  

Resistência de entrada:  > 1011 Ohm 

Capacidade de entrada:  < 50 pF 

Erro de medição:  < 1,5 % 

Estabilidade de sobrecarga  
para tensões não perigosas  
ao contato   1 kV (fontes de 

 resistência baixa) 
 10 kV (fontes de 
 resistência alta) 

Conexão:  Conectores de 
segurança de  
4-mm 

 

 

5. Serviço 

 Conectar o eletrômetro numa entrada 
análoga (A ou B) do 3B NETlogTM. 

 Efetuar um curto-circuito na entrada, com 
isso compensar a tensão de saída para zero. 

 Executar a experiência selecionada sem 
interrupção, antes de se acumulem cargas 
vagabundas sobre a entrada de medição. 

 No início de uma nova experiência efetuar o 
curto-circuito na entrada de novo.  
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6. Utilizações 

Apropriado para medições quase estáticas de 
tensões até ± 8 V, para a medição de ômios altos 
de tensões acima de ± 8 V com divisor de tensão 
de ômio para a medição quase estática de 
tensões acima ± 8 V com divisor de tensão 
capacitivo, para a medição de correntes muito 
pequenas com alta resistência ômica Shunt. 

 

 

7. Exemplo de experiência 

Medição de cargas na eletrostática  

Aparelhos necessários: 

1 3B NETlogTM @ 230 V 1000540 

ou 

1 3B NETlogTM @ 115 V 1000539 

1 Caixa de eletrômetro   1000569 

1 Copo de Faraday   1000972 

1 Condensador 1 nF, 160 V  1642411 

2 Bastões de fricção   1002709 

1 Cabo para experiências,  

 preto, 75 cm    1002840 

1 Pregador 4 mm, sem isolamento 1002844 

1 Pano para friccionar os bastões 

 Montagem da experiência segundo Fig. 1. 

 Conectar o copo de Faraday e o 
Condensador de 1 nF nas tomadas de 4 mm 
previstas para isto. 

 Conectar o cabo experimental na tomada 
verde-amarela localizada na lateral da caixa. 

 Prender o pregador sobre o terminal livre do 
cabo de experiência. 

 Ligar o 3B NETlogTM e esperar pelo 
reconhecimento do sensor. 

 Segurar o pregador com uma mão e com 
isso – sem soltar – descarregar o copo de 
Faraday. 

 Com a outra mão submergir o corpo de prova 
(Por exemplo, o bastão friccionado) no copo 
de Faraday. 

 Observar no indicador do 3B NETlogTM os 
efeitos de transferência de carga em relação 
às mudanças de tensão. 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 1 Montagem de experiência para a medição das 
cargas na eletrostática  
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